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ÖSSZEFOGLALÁS

Disszertációm témája három kortárs amerikai drámaírónő – Marsha Norman, 

Paula Vogel és Wendy Wasserstein pályájának bemutatását tűzte ki célul. 

Pályamunkám nem foglalkozik a feminista drámaírással és színházzal, mely 

terjedelmét és jelentőségét illetően külön értekezést érdemelne, mint ahogy az 

afro-amerikai és egyéb etnikai származású drámaírónők is kimaradnak a 

tárgyalandó témából. Ennek oka többrétű: egyrészt mindegyik jelentős 

társadalmi-politikai háttér-indíttatású, másrészt – elsősorban a feminista 

irodalom – gyakran program jellegű, s mint ilyen, térben-időben meglehetősen 

korlátozott…

A bevezető rövid kitekintést és értékelést nyújt a színház és a női drámaírók 

helyzetéről, a nők által írott  darabok recepciójának nehézségeiről és sikereiről.  

A pályaképek tárgyalása előtt fontosnak tartottam az amerikai színház- és 

drámatörténeti előzményeket is bemutatni, az olykor európai hatásra létrejövő 

színházi mozgalmakat, törekvéseket, csoportosulásokat megemlíteni. Ennek 

oka kettős: egyrészt lényeges, hogy az amerikai női drámairodalom komoly 

gyökerekkel rendelkezik, bár igaz, hogy az alkotók zöme ma már valójában 

csak lexikonok szócikkeiben szerepel. Másrészt ezen írónők pályája igazolja, 

hogy milyen nehézségekkel szembesülnek mindazok, akik nőként, íróként 

szeretnének színpadra kerülni. 
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Az amerikai színházi struktúra ismertetése – regional, educational theatre, 

Broadway  – azt hivatott érzékeltetni, hogy  milyen bonyolult folyamat az, amíg 

egy szövegkönyv színre kerül. Lényegesnek tartottam az amerikai 

színháztörténet egyik – sajnos rövid életű – jelentős periódusának, a Hallie 

Flanagan nevével fémjelzett Federal Theatre Project részletesebb taglalását, 

mely a 20. századi amerikai színházi rendszer egészét megreformálta, anyagi 

bázist teremtett  s ekképpen korábban – s talán azóta sem – tapasztalható 

drámabőséget eredményezett. 

A történeti-társadalmi előzmények tárgyalása után a három kiválasztott írónő 

életének, pályafutásának ismertetése következik. Ezen írónők olyan autonóm 

személyiségek, akik mondhatni önerőből, saját jogon, s nem különböző 

izmusok vagy az éppen divatos drámairányzatok segítségével törtek be a 

kortárs amerikai drámaírás élvonalába, kaptak Pulitzer-, Tony- és Obie-díjakat. 

A választás szándékos és tudatos - a három írónő a drámaírásnak három 

különböző ágát képviseli: Wendy Wasserstein az amerikai „Zeitstück”, Paula 

Vogel a tabutémákat öntörvényű, a drámai forma kereteit feszegető darabok, 

míg Marsha Norman a hagyományosabb szemléletű lélektani dráma vonulatát 

képviseli. 

A pályaképekben fontos szerepet kap  az egyes darabok ismertetése és rövid 

elemzése, melyet  az egyes alkotók két-két, legnagyobb kritikai és 

közönségsikert aratott művének részletes taglalása követ. 
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A disszertáció végül összegzi, hogy a három drámaírónő pályája hol tart ma, s 

miként vélekedik a kortárs (női) drámaírás helyzetéről. 

A disszertáció két függelékkel zárul: az I. függelék dráma- és színháztörténeti 

kronológia, míg a II. függelék a három tárgyalt  szerző életének és 

munkásságának kronologikus összefoglalása. 


